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yetirilməsi və Đqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin statistikasına dəstək” 
mövzusunda keçirilmiş regional seminarda iştirak etmişdir. 

Seminarda təşkilatçı qurumlar və 7 ölkədən dəvət olunmuş milli hesablar üzrə 
mütəxəssislər ilə yanaşı BMT-nin Avropa Đqtisadi Komissiyasının, BMT-nin Asiya və Sakit 
Okean hövzəsi ölkələrinin Đqtisadi və Sosial Komissiyasının (ESCAP), Norveç və Almaniya 
Statistika idarələrinin nümayəndələri və Türkiyə Statistika Đnstitutunun mütəxəssisləri də iştirak 
etmişlər.   

Seminarın əsas məqsədi MHS-2008-in tətbiqi üzrə inkişaf proqramının hazırlanması, 
tətbiqi və həmçinin milli statistika sistemlərinin əlaqələndirilməsi, Milli hesablar statistikası üzrə 
göstəricilərinin və  statistik istehsal proseslərinin təkmilləşdirilməsi yollarının, ĐƏT-ə üzv olan 
ölkələrdə MHS-2008-in tətbiqi ilə bağlı görülən işlərin müzakirəsi olmuşdur. Bununla yanaşı, 
BMT-nin Asiya və Sakit Okean hövzəsi ölkələrinin Đqtisadi və Sosial Komissiyasının (ESCAP) 
MHS-2008-in tətbiqinə dair yaxın gələcəkdə keçiriləcək tədbirləri əhatə edən regional 
strategiyası da müzakirə olunmuşdur.  

Seminarda MHS 2008-in tətbiqinə dair 
BMT-nin Statistika üzrə Komissiyası tərəfindən 
qlobal təşəbbüs haqqında məlumat verilmişdir. 
Bildirilmişdir ki, təşəbbüsün əsas məqsədi 
ölkələrə MHS-2008-ə keçid, milli hesablar və 
iqtisadi statistikanın əhatəliliyinin və 
keyfiyyətinin artırılması üçün statistik potensialın 
planlaşdırılması və yaradılmasında kömək 
göstərməkdir. 

Dölətstatkomun nümayəndəsi Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsində MHS 2008-in statistik praktikaya tətbiqi 2009-
2011-ci illərdə və 2012-2014-cü Milli hesablar statistikası üzrə göstəricilərin 
təkmilləşdirilməsinə dair fəaliyyət planları, planlarda nəzərdə tutulmuş tədbirlər, onların icrası 
və əldə edilmiş nəticələr barədə məlumat verən təqdimatla çıxış etmişdir. Təqdimat böyük 
maraqla qarşılanmış  və Đqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndəsi ĐƏT-ə üzv olan bütün 
ölkələrdə bu cür planların hazırlanmasının vacibliyini qeyd etmişdir. 


